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Konsekvensutredning 
 

Datum 
2021-10-28 

Diarienummer 
5.4.16-11187/2021 

 

Djurhälsoenheten 

Kersti Andersson 

 

Konsekvensutredning förslag till ändrade 

föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2018:33) om 

foder 

A. Allmänt 

1. Beskrivning av problemet och vad man vill uppnå 

Huvudsyftet med regleringen är att föreskrifterna behöver anpassas till att en ny 

EU-förordning ska börja tillämpas den 28 januari 2022. Detta gäller förordning EU 

2019/4 som handlar om foder innehållande läkemedel. I nu gällande föreskrifter är 

det tidigare EU-direktivet om foder innehållande läkemedel införlivat. Kraven som 

gäller fodertillverkare som blandar/lagrar foder innehållande läkemedel är dock i 

stort sett desamma som tidigare. Kravet på foderföretagarna att rapportera kontroll 

av dioxin och aflatoxin tas bort då Jordbruksverket bedömer att dessa uppgifter inte 

längre behöver lämnas i den årliga rapporteringen. Det sker dock inga ändringar i 

själva kravet på provtagning och analyskontroll. 

2. Beskrivning av alternativa lösningar för det man vill uppnå och vilka 

effekter det blir om någon reglering inte kommer till stånd 

När det gäller anpassning av föreskrifterna till den nya EU-förordningen om foder 

innehållande läkemedel finns det inga alternativa lösningar. Åtgärden är nödvändig 

att genomföra vid denna tidpunkt då förordningen ska börja tillämpas den 28 

januari 2022. Övriga ändringar är av mindre karaktär och syftar till förenklingar 

och förtydliganden. 

3. Uppgifter om vilka som berörs av regleringen 

Regleringen berör i första hand fodertillverkare i sekundärproduktionen som 

behöver beakta regelverket i sin produktion av foder. Primärproducenter berörs i de 

fall de själva blandar läkemedel i foder. Även transportörer och lager berörs. För 

foderföretagre som använder vissa foder och som omfattas av rapporteringskrav 

gällande aflatoxin och dioxin tas vissa krav bort. 

Uppföljning och kontroll av regelverkets tillämpning sker via den offentliga 

kontrollen. Inom foderområdet kontrollerar länsstyrelserna primärproduktionen det 

vill säga enskilda lantbruk. Jordbruksverket, Djurkontrollenheten ansvarar för 

kontrollen av övriga delar inom foderkedjan. 
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4. Uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt 

grundar sig på 

De bemyndigande som Jordbruksverket använder för de nu aktuella ändringarna är 

7 § förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter. 

5. Uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen 

medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda reglerings-

alternativen 

Regleringen bedöms i huvudsak inte medföra några kostnadsmässiga konsekvenser 

för företagen. En lättnad införs gällande foderföretagarnas rapportering av 

provtagning. 

6. Bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de 

skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen 

Vi bedömer att regleringen överensstämmer med de skyldigheter som följer av 

Sveriges anslutning till Europeiska unionen. 

7. Bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten 

för ikraftträdande och om det finns behov av speciella 

informationsinsatser 

Förordning EU 2019/4 som rör foder innehållande läkemedel träder i kraft den 28 

januari 2022. Informationsinsatser krävs för foderföretagare som blandar/hanterar 

foder innehållande läkemedel. Jordbruksverket informerar rutinmässigt om 

ändringar i regelverken via verkets webbsida. Berörda parter informeras även via 

särskilt utskick per e-post samt vid möten med Forum foder där Jordbruksverket 

träffar berörda myndigheter och näringen regelbundet. En särskild 

kommunikationsplan har tagits fram. 

B. Kommuner och regioner 

Markera med X: 

☒ Regleringen bedöms inte få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkten i 

avsnitt B. 

☐ Regleringen bedöms få effekter för kommuner eller regioner. 

Konsekvensutredningen innehåller därför en beskrivning av punkten i avsnitt B. 

1. Beskrivning av effekter för kommuner eller regioner 
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C. Företag 

Med företag avses här en juridisk eller en fysisk person som bedriver 

näringsverksamhet, det vill säga försäljning av varor och/eller tjänster yrkesmässigt 

och självständigt. Att yrkesmässigt bedriva näringsverksamhet bör tolkas brett. 

Markera med X: 

☐ Regleringen bedöms inte få effekter av betydelse för företags 

arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. 

Konsekvensutredningen innehåller därför inte någon beskrivning av punkterna i 

avsnitt C. 

☒ Regleringen bedöms få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, 

konkurrensförmåga eller villkor i övrigt. Konsekvensutredningen innehåller därför 

en beskrivning av punkterna i avsnitt C. 

1. Beskrivning av antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är 

verksamma i samt storleken på företagen 

Den föreslagna regleringen innebär att kravet på företagens rapportering till 

Jordbruksverket av kontroller av aflatoxin och dioxin tas bort. Detta innebär inte 

någon ändring i själva kravet på provtagningen i sig utan bara en ändring av vad 

som ska rapporteras. Regleringen berör i första hand fodertillverkare inom 

sekundärproduktionen som behöver beakta regelverket i sin produktion av 

foder Antalet företag som berörs skattas till ca 50. Vilka företag som berörs beror 

på vilken typ av foder som företaget hanterar i sin fodertillverkning. 

2. Beskrivning av vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för 

företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa 

kostnader. 

Rapporteringen av provtagning enligt 2 kap 12§ p 3 i foderföreskrifterna ska göras 

en gång om året till Jordbruksverket. Rapporteringen av kontrollen av aflatoxin och 

dioxin beräknas innebära viss minskad tidsåtgång och kostnad för företagen på 

grund av lättnaden. Denna minskade tidsåtgång skattas till 30 min och en kostnad 

på 375 kronor per företag och år, se den särskilda konsekvensbeskrivning som 

bifogas detta utskick.  

3. Beskrivning av vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför 

för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan 

behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen 

Regleringen innebär en lättnad och medför därför inga kostnader. 

4. Beskrivning av i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka 

konkurrensförhållandena för företagen 

Konkurrensförhållanden för företagen bedöms inte påverkas. 
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5. Beskrivning av hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka 

företagen 

Den föreslagna regleringen innebär en lättnad för företagen. 

6. Beskrivning av om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid 

reglernas utformning 

Vi bedömer inte att regleringen innebär att särskild hänsyn behöver tas till små 

företag. 

D. Samråd 

1. Beskrivning av ett eventuellt tidigt samråd 

 

E. Kontaktperson 

1. Ange vem som kan kontaktas vid eventuella frågor 

Kersti Andersson, Djurhälsoenheten.  

E-post: foderdjurprodukter@jordbruksverket.se 

 

 

En överskådlig redovisning av de föreslagna ändringarna i föreskrifterna och de 

allmänna råden ges i nedanstående tabell. 

Kapitel Paragraf Avseende Anm. 

1 2 Grundläggande bestämmelser Bilaga 1 uppdateras med 

förordning EU nr 2019/4. 

2 7 a Godkännande av anläggning 

för inblandning av läkemedel i 

foder 

De foderföretagare som har 

ett giltigt godkännande 

behöver lämna en försäkran 

till Jordbruksverket att de 

följer kraven enligt 

förordning EU 2019/4 för 

att få fortsätta 

verksamheten. Vi har inte 

ställt ytterligare krav utöver 

EU-förordningen. Vi har 

därför inte gjort någon 

vidare konsekvensutredning 

av detta krav. 

mailto:foderdjurprodukter@jordbruksverket.se
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2 8 p. 1 Krav på godkännande för 

foderföretagare som tillverkar, 

lagrar, transporterar och släpper 

ut foder innehållande 

läkemedel. 

Kravet framgår av 

förordning EU 2019/4. 

2 12 p.3 Rapportering av 

foderföretagares egenkontroll 

av aflatoxin och dioxin till 

Jordbruksverket. 

Ändringen innebär en 

lättnad för foderföretagarna 

då denna rapportering inte 

längre behöver göras.  

3 5 Krav på läkemedel som får 

ingå i foder. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

3 6 Krav på foderföretagare som 

tillverkar foder som innehåller 

läkemedel. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

3 7 Krav vid lagring av foder 

innehållande läkemedel. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

3 8 Krav på dokumentation vid 

lagring och tillverkning av 

foder innehållande läkemedel. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

3 9 Krav på dosering av läkemedel 

i foder. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

3 10 Krav på förslutning och 

förpackning av foder 

innehållande läkemedel. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

5 3 Märkning av foder som 

innehåller läkemedel. 

Motsvarande krav framgår 

nu av förordning EU 

2019/4. 

 

 

 

 

 


